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Ogłoszenie

Numer

2021-13058-44869

Id

44869

Powstaje w kontekście projektu

RPWM.01.04.04-28-0060/18 - „Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.”

Tytuł

Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w pkt 7 lit. g 
podrozdziału 6.5 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 
2020.

Warunki zmiany umowy

ISTOTNE ZMIANY UMOWY  (POSTANOWIENIA UMOWY)
1.�Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w 
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia 
co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wnioskowanych warunków ich 
wprowadzenia. Wszystkie poniższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może 
wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
2.�Zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia, terminu realizacji oraz wysokości wynagrodzenia 
w związku ze zmianami wprowadzonymi/zatwierdzonymi w ramach projektu nr Projekt nr: 
RPWM.01.04.04-28-0060/18 „Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.”
3.�Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian postanowień Umowy będące następstwem zmian 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, których uchwalenie lub zmiana nastąpiły po wszczęciu 
postępowania, a które mają wpływ na realizację Umowy i z których treści wynika konieczność lub zasadność 
wprowadzenia zmian postanowień Umowy.
4.�Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, polegające na:
a)�Wprowadzeniu zmian w wypadku rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z 
Instytucją Pośredniczącą – dostosowaniu ulegną te elementy Umowy, które muszą zostać zmienione, aby 
osiągnąć zgodność z umową z Instytucją Pośredniczącą
b)�Zmianie w zakresie przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia nowych rozwiązań, technologii 
mających wpływ na prawidłową realizację zamówienia, a zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego,
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c)�Zmianie terminu realizacji zamówienia, w następujących przypadkach:
- wystąpią okoliczności niezależne od Wykonawcy, przy zachowaniu przez niego należytej staranności, 
skutkujące niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, 
- opóźnień z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
- w toku wykonywania przedmiotu umowy wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: 
zalodzenie, klęski żywiołowe, inne okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo 
zachowania należytej staranności, 
d)�zmianie wynagrodzenia (oraz ewentualnie również terminu zakończenia przedmiotu umowy)
- w przypadku urzędowej zmiany podatków ponoszonych przez Wykonawcę (w szczególności podatku 
VAT),
- w zakresie zasad płatności, w przypadku wystąpienia możliwości usprawnienia realizacji zamówienia. 
5.�Strona występująca o zmianę postanowień niniejszej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności skutkującej koniecznością wprowadzenia zmian do umowy.
6.�Zmiany Umowy w trybie aneksu do Umowy nie wymagają zmiany firmy/określeń Stron, siedziby Stron, 
Załączników do Umowy, jak również osób odpowiedzialnych za realizację Przedmiotu umowy ze strony 
Wykonawcy oraz przedstawicieli Zamawiającego oraz innych oczywistych omyłek pisarskich.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w wersji 1 z dn. 2021-04-26
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 3 - Wykaz dostaw
Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-05-27
1. Modyfikacja treści Zapytania ofertowego z dnia 27.05.2021
2. Załącznik nr 2 - Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia po modyfikacji 27.05.2021

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-26

Data ostatniej zmiany

2021-05-27

Termin składania ofert

2021-06-01 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-06



Wygenerowano: 2021-05-27 16:24 Strona 3 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko 
Przemysłowa  7c
11-600 Węgorzewko
NIP: 8450004120

Osoby do kontaktu

Tomasz Łohutko
tel.: -
e-mail: topiko@topiko.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa giętarki do rur z oprogramowaniem 3D.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej, w pełni elektrycznej, wieloosiowej 
giętarki do rur wraz z wizualno – graficznym oprogramowaniem 3D. 
2.�W zakres zamówienia wchodzi:
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a)�dostawa urządzenia do siedziby zamawiającego, w godzinach urzędowania,
b)�montaż (instalacja) i uruchomienie,
c)�instruktaż dla personelu obsługującego,
d)�serwis gwarancyjny (w ramach oferowanego okresu gwarancji Wykonawca zapewni min.: 
usuwanie awarii sprzętu, bieżącą pomoc w użytkowaniu w formie co najmniej helpdesk, wizyty 
serwisowe – zgodnie z zaleceniami producenta).
e)�Gwarancja: minimum 12 - miesięczna liczona od momentu dostawy przedmiotu zamówienia 
(potwierdzonej końcowym protokołem zdawczo-odbiorczym).
3.�Wszystkie materiały, podzespoły muszą być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych 
i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej 
używana, musi być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. 
Dostarczony sprzęt musi być odpowiednio zapakowany, aby zapobiec uszkodzeniu podczas dostawy. 
Wykonawca odpowiada za dostarczany asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń 
ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na 
własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez Wykonawcę 
i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. W przypadku stwierdzenia, 
że dostarczone produkty: 
-�są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały 
z winy Zamawiającego lub, 
-�nie spełniają wymagań Zamawiającego określonych w zapytaniu ofertowym lub, 
-�dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz 
parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. 
W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający 
ma prawo odmówić odbioru takiego przedmiotu zamówienia, a Wykonawca wymieni je na nowe, 
prawidłowe, na własny koszt.
4.�Zamawiający informuje, że w jednym z kryteriów oceny ofert określił aspekty społeczne, 
umożliwiające uwzględnienie celów społecznych w niniejszym postępowaniu. Jest to pozacenowe 
kryterium oceny ofert, w którym dodatkowe punkty otrzymują Wykonawcy zatrudniający na 
potrzeby realizacji niniejszego zamówienia osoby niepełnosprawne, o których mowa w przepisach 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
5.�Zamawiający może żądać dokumentów na potwierdzenie zatrudnienia na umowę o pracę osób 
niepełnosprawnych zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 
pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 
6.�Wykonawca (w przypadku wyboru jego oferty) zobowiązuje się przedłożyć wskazane przez 
Zamawiającego dokumenty na każde żądanie w terminie 5 dni roboczych. 
7.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (specyfikacja techniczna) zawiera załącznik nr 2 do 
zapytania. 
8.�Jeżeli gdziekolwiek w treści niniejszego zapytania ofertowego znajdują się jakiekolwiek znaki 
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towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty 
dostarczane przez konkretnego wykonawcę, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne.
9.�Parametry techniczne, podane w załączniku nr 2 są parametrami minimalnymi. 
Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań/parametrów równoważnych, pod warunkiem, 
że Wykonawca wykaże, że oferowane rozwiązanie równoważne jest o parametrach 
techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych lub lepszych niż wymagane przez 
Zamawiającego. 
10.�Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne musi dodatkowo wykazać w ofercie, 
że oferowane przez niego dostawy spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego 
w treści zapytania. 
11.�Zamówienie jest realizowane w ramach umowy o dofinansowanie 
nr RPWM.01.04.04-28-0060/18-20 „Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz 
Łohutko”, realizowanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. 
12.�Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę w 
zakresie prac związanych z instalacją przedmiotu dostawy. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca umożliwił dokonanie wizji lokalnej w celu weryfikacji czy 
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagane parametry. Koszty wizji lokalnej w 
miejscu wskazanym przez Wykonawcę ponosi Zamawiający. 

Zamawiający informuje, że dnia 27.05.2021 dokonał modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia, tj. 
Załącznika nr 2 - Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia. W załączeniu pismo ze mianami 
oraz zmodyfikowany załącznik nr 2.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Okres gwarancji

12 miesięcy

Kody CPV

42000000-6 Maszyny przemysłowe
42633000-2 Giętarki, składarki, prostownice lub płaskownice
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia

Miejsca realizacji

adres

Kraj Województwo
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Polska warmińsko-mazurskie

Powiat

węgorzewski

Gmina

Węgorzewo

Miejscowość

Węgorzewo

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

1.�O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 
postępowaniu dotyczące:
a)�zdolności zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie zrealizował 
zamówienie polegające na dostawie i instalacji minimum 1 (jednej) 
w pełni elektrycznej, co najmniej dziewięcioosiowej giętarki do rur i profili o wartości nie mniejszej 
niż 800 000,00 zł.
Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca dołączy do oferty wykaz dostaw (załącznik nr 3) 
wraz z dowodami, że przedstawione dostawy zrealizowane zostały należycie. Dowodami będą 
wystawione przez odbiorców referencje/protokoły odbioru potwierdzające prawidłową realizację 
przedstawionego w wykazie doświadczenia. 
W przypadku, gdy wartość zamówienia (umowy) jest określona w innej walucie niż w złotych polskich 
zamawiający dokona przeliczenia tej wartości na złote polskie – na podstawie średniego kursu 
złotego w stosunku do walut obcych określonego w Tabeli Kursów Narodowego Banku Polskiego 
na dzień zakończenia realizacji umowy.

Wykonawca przedkłada wykaz dostaw, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zapytania ofertowego.

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

2.�W celu uniknięcia konfliktu interesów, Wykonawcą nie może być podmiot powiązany z 
Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się 



Wygenerowano: 2021-05-27 16:24 Strona 7 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Internacjonalizacja działalności PPHU TOPIKO Tomasz Łohutko.

wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągnięcia 
zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego 
czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a 
Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a)�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b)�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, 
c)�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d)�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Wykonawca przedstawia deklarację braku wyżej wymienionych powiązań w załączniku nr 1 do 
zapytania (pkt. 11)

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

Zawartość oferty:
Wykonawca powinien złożyć następujące dokumenty:

1.�Ofertę na formularzu ofertowym, którego wzór określa załącznik nr 1 wraz 
z wypełnioną specyfikacją techniczną przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).
2.�Oświadczenie o braku wzajemnych powiązań kapitałowych lub osobowych, zawarte w pkt.11 
formularza ofertowego. 
3.�Wykaz zrealizowanych dostaw wraz z dowodami, że dostawy zostały wykonane należycie 
(załącznik nr 3).
4.�Stosowne pełnomocnictwo w przypadku składania oferty przez osoby inne niż wynikające z 
dokumentów rejestrowych.
5.�Powyższe dokumenty stanowią integralną część oferty.
7.�Postępowanie jest prowadzone w języku polskim, dlatego wszystkie dokumenty obcojęzyczne 
dołączane są do oferty wraz z tłumaczeniem.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK
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Opis

1.�Kryterium „Cena brutto w PLN”–90 
Kc=Cn/Co*Maksymalna liczba punktów w ramach kryterium
gdzie: 
Cn – najniższa zaproponowana cena brutto przedmiotu zamówienia
Co – cena brutto przedmiotu zamówienia zaproponowana w badanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium „Cena”

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

„Aspekty społeczne” – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób niepełnosprawnych – 10% (10 pkt)
Punkty przyznawane będą zgodnie z sekcją V Zapytania ofertowego.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-05-27 - data opublikowania

-> 2021-06-01 12:00:00 - termin składania ofert
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-> 2021-06 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


